
शै��णक जीवनातला पिहला आ�ण मह�वाचा ट�पा �हणज ेदहावी ची परी�ा! दहावीचं वष� �कवा बोडा�ची
परी�ा जवळ आली �क �व�ाथ� आ�ण पालक दोघहेी उ�म क�रअर घडव�यासाठी भरपरू अ�यास  क�
लागतात. शै��णक अ�यासाबरोबर �ा वळेेस करावा लागतो तो �हणज े"१०वी नंतर काय?" �ा �वषयाचा
अ�यास! दहावी नंतर कोणती ��ीम �नवडावी, का �नवडावी आ�ण �यासाठी उ�म कॉलजेसे कोणती? बरं
गावात नसले तर नजीक�या शहरातली चांगली कॉलजेसे कोणती? मग अकरावीला �लाससे जॉईन करायची
गरज आहे काय? कॉमस� घतेल ेतर पढेु काय? साय�स घतेल ेतर पढेु काय? अ�या असं�य ��ांनी
भडेसावल�ेया �व�ा�या�ना आ�ण पालकांना माग�दश�न कराव े�हणून ना�शक मध�या आम�या
Panchakshari's Professional Academy ने त�ुहाला �दलीएत काही नेहेमीच �वचार�या जाणा�या
��ांची उ�रे थोड�यात... 
 
ही उ�रं वाचनू आपणास मािहती तर �मळेलच परंत ुकाही नवीन ��ही पडतील. मग काय �बनधा�त संपक�
करा �दल�ेया �मांकावर आ�ण PPA �या कॉमस� ए��पट� कडून समजावनू �या यातील बारकाव!े

 



 

१) १. हे कॉमस� (वा�ण�य) �हणज ेन�क� आहे काय?

आपण जर Dictionary Definition ब�घतली तर कॉमस� (वा�ण�य) या श�दाचा अथ� आहे
"�यवहार"!   अगदी १ �पया�या सईुपासनू तर २,००० कोट��या �वमानांपय�त काहीही �वकत �या �कवा
�वका, तो एक �यवहारच असतो! �हणजचे �जथ े�यवहार �तथ ेकॉमस�! �यामळेु आज आपण नजर टाकू
�तथ ेआपणास �यवहार �दस ूशकतो. आपण घतेल�ेया २ �पयां�या पने पासनू तर २००० अ�ज �पयांची
�वमाने आप�या देशासाठी घणंे असो हा एक �यवहारच आहे.

२) कॉमस� शाखेतील लोक न�क� करतात काय?

कॉमस� शाखतेनू बाहेर पडणारे लोक हे वगेवगे�या �कारे जगाला आ�ण �यवहाराला मदत करत
असतात. उदाहरणाथ� एका कंपनीला अक��टगसाठी सीएची गरज आहे. सीए हा �ॉ�फट �कवा लॉस
शोध�यासाठी accounting तसचे न�क� �कती कर भरायचा आहे हे शोध�यासाठी Taxation
करतो. 
 
कोण�याही कंपनीला ब�याच काय�ाच ेपालन करणे गरजचे ेअसत.े हा सव� बाबतीत कंपनी स�ेेटरी
(CS) ची गरज असत.े 
 
��यके BUSINESS ला खच� कमी करणे आ�ण �यावर लगाम ठेवणे गरजचे ेअसत.े  खचा��या (cost)
बाबतीत कॉ�ट अकाउंटंट (CMA) आपणास मदत करतो. 
याच�कारे आ�ापना (management) साठी MBA  अस ेकॉमस� मधील �व�वध लोक गरजचेे
असतात.

३) कॉमस� शाखेत क�रयर�या संधी न�क� काय काय आहेत ?

वा�ण�य शाखा ही असं�य संध�ची खाणच आहे! 
आपणास Accounting, Taxation म�ये आवड अस�यास CA क�रयर हा एक उ�म पया�य
आहे. अकरावी पासूनच सीए ची तयारी सु� होते. याम�ये Foundation, Intermediate आ�ण
Final अशा ३ परी�ा असतात. 



 

४) कॉमस� मधील संधी �दवस��दवस कशा वाढत आहेत?

जसजसा �यवहार वाढत जातोय तसतस ेकॉमस�च ेमह�व वाढत आहे! फ� गावागावात होणारे �यवहार
आता जगातील देशांम�य ेहोत आहेत, देशां�या सीमाही �यवहाराला थांबव ूशकत नाहीत �यामळेु कॉमस�
मधील �व�ा�या�ना नवनवीन संधी �नमा�ण होत आहेत! 
पवू� एकाच गावात बारा बलतुदेार प�ती होती �ज�यात �यवहार व�त ूदे�याघ�ेयातनू होत असत.
हळूहळू चलन अ��त�वात आल ेआ�ण मग �यवहाराची क�ा वाढत गेली. गावापासनू स�ु झाललेे
�यवहार �ज�हा, तालकुा, रा�य अन देशा�या सीमा ओलांडून मोठा होत गेला आ�ण �याचमळेु वा�ण�य
शाखचे ेमह�वही!
 

कॉ�ट अकाउंटंट (CMA) हो�यासाठीही अशाच ३ प�र�ा उ�ीण� होणे गरजचे ेआहे. 
 
जर आपणास काय�ा�या कामांम�य ेआवड अस�यास कंपनी स�ेेटरी हा कोस� उ�म आहे. याम�यहेी
CSEET, EXECUTIVE आ�ण PROFESSIONAL अशा ३ परी�ा उ�ीण� होणे गरजचे ेआहे. 
सीए, सीएमए आ�ण सीएस या तीनही परी�ा कॉमस� Graduation करत असताना देता यतेात.
या�शवाय वक�ल हो�यासाठी बारावी कॉमस� नंतर ५ वषा�च ेBSL LLB �कवा MBA ची आवड
अस�यास बारावी नंतर BBA करता यते ेतसचे बँ�कग�या तसचे MPSC, UPSC या सव� परी�ा
वा�ण�य शाखतेनू देता यतेात. 
अशा �कारे वा�ण�य ��े अग�णत संधी आपणासाठी वाढून ठेव�या आहेत!

५) आज�या बदल�या जगात कॉमस�चे मह�व कसे  वाढत जाईल?
जाग�तक�करण झा�यानंतर आज भारतातील वा�ण�य पदवीधर कोण�याही देशात जाऊन नोकरी
अथवा �यवसाय क� शकतो. आता हेच पहा, भारतातनू गेललेा  VAT (Value Added Tax) आता
�बई म�य ेस�ु झाला अन भारतातील टॅ�स consultant आ�ण सीए ना न�वन संधी �नमा�ण झा�या!
�यामळेु हे जग वा�ण�य शाखसेाठी नवनवीन संधी �नमा�ण करत आहे.
 



 

६) आ�ही असं ऐकलं आहे क� वा�ण�य शाखेत फ� सीए, सीएस,
सीएमए हेच क�रयर आहेत, हे िकतपत खरं आहे?

हे अगदीच खरं आहे असं नाही �हणता यणेार! सीए, सीएस, सीएमए हे जरी मह�वाच ेक�रयर असल ेतरी
MBA, LLB, Actuary, MPSC/UPSC, Banking ,  DTL, DBM अस ेअनेक�वध क�रयर
ऑपश�स आहेतच क�!
 
 

८) नवनवीन सॉ�टवअेस� मळेु कॉमस� �ोफेशन�स ची �कमत कमी तर
होणार नाही?

कोणतहेी सॉ�टवअेर व �स��टम हे नेहमी ��यम आ�ण मदतीसाठी उपय�ु असत!े त ेकाही मानवा�या
ब�ु�म�लेा �र�लसे क� शकत नाही. इथ े��य� �लायंट हा वगेवगेळे �� घऊेन यते असतो �यामळेु
मानवी ब�ुीला तोड अस ूशकत नाही उलटून यो�य िठकाणी ही ब�ुी काम क� शकत.े
 

९) वा�ण�य शाखेतील �ोफेशनल �ड�ी �हणज ेन�क� काय?

सीए, सीएमए, सीएस या पद�यांना �ोफेशनल �ड�ी अस े�हणतात कारण यथे े�ानाबरोबरच पदवी पण
असणे गरजचे ेआहे जी सीए, सीएमए, सीएस इ���टटय़टू कडून �मळत!े

७) आज वा�ण�य �े�ात �वशे करणारी आमची मलु े५-६ वषा�त कुठे
पोहोचल ेअसतील?
मा�या मत ेअजनू अफाट संधी वा�ण�य शाखकेडे वगेाने सरकत आहेत �यामळेु जर पढुील ५ वष� नीट
invest केल ेआ�ण यो�य �दशा �मळवनू �य�न केल ेतर एक समाधानी आ�ण उ�म आ�थक मोबदला
तसचे स�ान देणारे क�रयर घडू शकत!े
 



 

कोणतहेी क�रयर �नवडतांना �या ��ेातील जाणकार आ�ण अनुभवी �य��चा स�ला न�क�च �यायला
हवा. �व�या�या�ना �या ��ेात क�रअर करायच ेआहे �या ��ेात काम करणा�या �य��शी �यां�या
कामाच े�व�प कस ेअसत,े �यासाठी �कती महेेनत घणेे गरजचे ेआहे, �या ��ेात उ�म क�रअर
घडव�यासाठी �कती आ�ण क�या�कारे अ�यास कर�याची गरज आहे, चांगली कॉलजेसे कोणती, �या
��ेात �श�णासाठी यणेारा साधारण खच� �कती, वगैरे ��ांवर न�क�च माग�दश�न �याव.े �कवा वा�ण�य
��ेातील कोणतीही मािहती �कवा असणा�या कोण�याही ��ही उ�रे हवी अस�यास आपण आम�या
�दल�ेया हे�पलाईन �मांकावर संपक�  क� शकता!

१०) आम�या पा�याने दहावीची परी�ा �दली आहे तर आ�ही आता पढेु
न�क� काय करायला हवं?
 

थोडेसे आम�याब�ल:
PPA (पंचा�रीज �ोफेशनल अकॅडमी) ही ना�सक यथेील कॉमस� ��ेातील स�ु�स� आ�ण अ�ग�य
सं�ा आहे. अकॅडमीच ेManaging Director सीए योगेश पंचा�री, Director मोनाली पंचा�री
आ�ण सम�त टीम गे�या १८ वषा�पासनू सीए, सीएस, सीएमए तसचे एकरावी त ेTY B. Com या सव�
परी�ांसाठी उ�कृ� माग�दश�न करत आहेत. या काळात अकॅडमी मधनू २०० प�ेा जा�त 
सीए, सीएस आ�ण सीएमए पणू� झाल ेआहेत. अकरावी बारावीत सव��म �नकालाची परंपरा अकॅडमीने
राखली आहेच. दरवष� ३५० त े४०० �व�ाथ� वगेवगे�या कोस�स साठी अकॅडमीम�य े�वशे घतेात आ�ण
उ�म �ान आ�ण सं�कारांच ेधडे घते आप�या �व�नाकडे वाटचाल करतात. �वतः योगेश पंचा�री सर हे
सीए, सीएमए तसचे CIMA (इं�लंड) या परी�ा उ�ीण� झाल ेआहेत. �यांनी आजपय�त "जागर कॉमस�चा"
या सदराखाली �व�ा�या�ना क�रयरची �दशा दाख�व�यासाठी ३०० �न अ�धक �या�याने घतेली असनू
जवळजवळ १०,००० �व�ा�या�ना क�रयरसाठी माग�दश�न केल ेआहे. 
सरांनी �वामी �ववकेानंदां�या �वचारांवर दोन प�ुतकेही �लिहली आहेत. ना�सक बाहेरील �व�ा�या�ना उ�च
�तीच े�श�ण �मळाव ेयासाठी DiGi PPA अंतग�त  �ड�जटल �लॅटफॉम�वरही �लाससे घतेल ेजातात.
��यके �व�ाथ� मह�वाचा आ�ण �ानाचा ��यके कंगोरा अम�ूय आहे अस ेमानून �ाना�धि�त �श�ण
प�ती हे PPA �या यशाचं गमक आहे ज े�व�ा�या��या उ�म �नकालातनू ठळकपणे �दसनू यते.े ��यके
�वषया�या भरपरू सराव परी�ा, �व�ा�या�च े�पशेल क�स�ेलग यामळेु PPA तील �व�ाथ� नेहमीच लढाई
साठी तयार असतात.  �शरपचेात मानाचा तरुा �हणज ेसीए योगेश पंचा�री सरांना PCCDA, ना�सक
तफ�  "सव��कृ� �श�क परु�कार" �ा�त झाला आहे तसचे PPA ला दै�नक भा�कर �ुप तफ�  "BEST
COMMERCE ACADEMY" परु�कार �मळाला आहे.



 

ॲकेडमीची व�ैश�:े

१८ वषा�ची यश�वी वाटचाल

१०,०००+ �व�ा�या�चा �व�ास

वा�ण�य ��ेातील अनुभवी व त� ्माग�दश�क

��यके �वषयाच ेसखोल माग�दश�न

�व�ा�या��या सवा�गीण �वकासावर भर

�नय�मत सराव परी�ा

11th Commerce 

12th Commerce 

FY, SY, TY B. Com 

CA: Foundation , Intermediate, Final

CMA: Foundation , Intermediate, Final

CS: CSEET, Executive, Professional

BBA: 1st, 2nd & 3rd Year

ॲकेडमीतफ�  चाल�व�यात यणेा�या बॅचेस:

�व�ा�या��या सवा�गीण �वकासासाठी Bank Visit, Industrial Visit, Share Market
Visit, Personality Development Workshops अस ेअनेक�वध उप�म राबवले
जातात. याचबरोबर वा�ण�य ��ेातील त��ां�या खास मलुाखती आ�ण �या�याने आयो�जत
क�न �व�ा�या��या �वचारांची उंची वाढव�याच े�वशेष �य�न PPA ची टीम सतत करत
असत.े



"यश�वी माणस ेआय�ुयात कायमच
�वतःशी �पधा� करतांना �दसतात कारण
�वतः�या कामात सुधारणा हीच यश�वी

माणसाची �पध�ची �या�या असत.े"

कॉमस� ��ेात उ�मो�म यश �मळवनू यशाच े�शखर गाठ�यात
Panchakshari's Professional Academy नेहेमीच तमु�या
सोबत आहे. कॉमस� ��ेातील क�रयर �वषयी�या तमु�या सव� ��ांचे
�कवा शंकांच े�नरसन करतांना मला आ�ण टीम PPA ला नेहेमीच

आनंद वाटेल!
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